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Questão 1 - Leia este texto abaixo. Sem seguida, identifique os erros (colocados propositalmente) referentes à 

ortografia. Em seguida, reescreva as palavras de forma adequada: 

                                                                    

Animais selvajens 

 

Há uma grande diversidade de animais selvajens (ou silvestres) por todo o mundo, e todos possuem grande 

importância para o equilíbrio da natureza. Muitos são tirados de seu habitat natural e colocados em cativeiro, sendo 

prejudicados, e prejudicando os ecossistemas naturais. A principal causa é o comércio ilegal que aumenta a cada dia, e 

junto com ele, a extinção de várias espécies. 

Todo animal possui um papel fundamental e uma beleza única. Portanto é imprescindível a conscientização da 

sociedade, que compra por achar “bonito”, e por pensar que é um ato de "boa ação" com a natureza cuidar de um 

deles. Mas pelo contrário, o animal vive sem liberdade, e não pode ajir segundo seus instintos. Não podemos impedir a 
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maneira natural dos animais viverem, nem aceitar que eles sejam contrabandeados, sofram maus tratos, e morram. 

[...]. 

 

Disponível em: <http://animais-selvagens.info/>.  

 

Questão 2 – Complete com a letra “g” ou com a letra “j”: 

tra___etória                     cere___a                                 ferru___em                     via___ei 

ti___ela                            lo___ista                                 vestí____io                     reló___io 

ma___estade                   can___ica                               pedá___io                       ___iló 

an___elical                       privilé___io                             tra____e                         pa___em 

___iboia                           cora___em                             canoa ___em                  cirur___ia 

va___em                          vare____ista                           pa___é                           re___eitar 

 

 


